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İlgi :

17/12/2018 tarihli ve 520397920007866 sayılı yazınız.
İlgi yazıda özetle; iliniz dâhilindeki mahkemelerin UYAP sisteminden imzasız ve
mühürsüz çıktısı alınan alındılar ile yargı harcı iadelerinin talep edildiği, ancak Bakanlığımızın
18/04/2008 tarihli ve 5665 sayılı genel yazıları doğrultusunda işlem yapılacağının belirtilmesine
rağmen mahkemelerden tenkit içerikli yazılar geldiği ve muhtelif sıkıntılar yaşandığından bahisle
konu hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 418 inci maddesinin birinci
fıkrasında, “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bütçe gelirlerinden yapılacak ret ve
iadeler, gümrük mevzuatına göre olanlarda bu mevzuata göre, diğerlerinde ise Bakanlıkça
(Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığının 2017/1 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesinde,
ilgili kanunlarında veya bu kanunlarla ilgili olarak çıkarılan genel tebliğ ve genelgelerde fazla
veya yersiz tahsil edilen vergi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin ret ve iadesi ile ilgili
düzenleme bulunmaması halinde, bunlardan yapılacak ret ve iadelerde düzeltme ve iade belgesi
ile birlikte tahsilinde alındı verilen paraların kısmen veya tamamen geri verilmesi durumunda
alındının aslı veya vergi dairesince onaylanmış örneğinin de muhasebe işlem fişine bağlanacağı
belirtilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan 12/11/2018
tarihli ve 29537098010.03E.146167 sayılı yazıda özetle; mahkeme vezneleri, icra daireleri ve
vergi daireleri tarafından yapılacak harçların iadesinde muhasebe işlem fişi ekine, ilgili idareler
tarafından düzenlenmesi gereken diğer belgelerin yanı sıra, tahsilde verilen alındı aslının veya
yetkili kişi tarafından (mahkemeler veya diğer yetkililerce) alındı suretine açıklama yazılıp
imzalanarak mühürlenen veya üst yazı, müzekkere vs. ekinde gönderilecek alındı aslının
eklenmesi, alındı aslının kaybedilmesi halinde ise yetkili kişi tarafından arkasına açıklama
yazılarak imzalanıp mühürlenen alındı nüshalarının kullanılması gerektiği, açıklama bulunmayan,
imzasız ve mühürsüz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilen alındılara istinaden
iade yapılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Bunun üzerine, Adalet Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı) gönderilen 24/01/2019
tarihli ve 90192509220.051700 sayılı yazımızla, yargı harçlarının tahsili, iadesi ve
muhasebeleştirme işlemleri hususunda Bakanlıklarınca yürütülen UYAP sistemi ile Bakanlığımız
tarafından yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS) arasında halen
devam etmekte olan entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar, yukarıda yer verilen
mevzuat hükümleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının anılan yazısında belirtilen koşullara göre yargı
harcı iade işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilerek, uygulama birliğinin sağlanması ve
muhasebe birimleri nezdinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını teminen konu
hakkında Bakanlıklarınca birimlerine ivedilikle duyuru yapılması gerektiği bildirilmiştir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr adresine girerek
(dWlfWG-Eq00E7-5cCL+Z-fQG65m-vP6GJlTg) kodunu yazınız.
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